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 )العبد اخلدمي(يف الفكر الـُمـريدي عامة، ويف سرية شيخنا اهلمام أمحد مبب لباحث ل عنها ال غىنمن املصادر واملراجع اليت  فهذه مجلةٌ  وبعُد؛ .والصالة والسالم على رسول اهللا. بسم اهللا
بناًء على ما ارتسم يف ذهين منها، وما حفظته يل عن مضامني الكتب  إليها نبذةً  وأضفتُ  .عناء شديددون  من سرية الشيخ اخلدمي يصلوا إىل مبتغاهممجعتها ههنا، تيسريا للباحثني أن . خاصة

 ...واهللا من وراء القصد .الرتاث املريدي إىلهلا الباحثني سلسلة نقرِّب من خال بدايةَ  ن هذه اخلدمةأن يكو يت يَّ ونِ . هلا أثناء قراءيتذاكرة ال

        
 جزاء الشكور   .1

العطوف، يف جواب 
  عبد اللطيف

الشيخ أحمد 
  بمب

أحد  ألفه بطلب. )1895(رحلة إىل غابون ال ثبٌت ألهم أحداث      خمطوط
أن النسخة اليت بني أيدينا غري ويظهر . املوريطانيني امسه عبد اللطبف

  !مكتملة

النفحات المسكية    .2
  ةيف السيرة البكي

محمد السيد 
د اهللا العلوي يعب

  الموريطاني

مطبعة املعارف 
/ الرباط/ اجلديدة
  )2015( املغرب

محمد بمب درامي، أبو 
مدين شعيب تياو الطوبوي 

  األزهري

فيه حديث عن ورده املأخوذ، وتوسع و . مناقب الشيخ أمحد مببيف   
دير ومن اجل .يف إيراد مؤلفاته العلمية، وقصائده التوسلية واملدحية

 .بالذكر أنه ألف هذا الكتاب والشيخ رضي اهللا عنه يف قيد احلباة
)1904(  

دليل احلائر يف غيبة    .3
  . الشيخ يف اجلزائر

محمد  چسر
  ارَ بَ األمين 

، وإىل موريطانيا )1895(هو سرد لرحلة الشيخ إىل غابون       خمطوط
 مث نبذة عن سكناه يف جربل بعد عودته من الغيبة الثانية،). 1902(

جرت فيها من بناء املسجد اجلامع ألهم األحداث اليت  وذكرٌ 
  )...الطوبوي، واجلربلي(

ف هذه النبذة والشيخ رضي اهللا عنه يف قيد لِّ ومن اجلدير بالذكر أنه أُ 
  )مبدينة ُجْرِبل إقامتهيف مرحلة ( .احلباة
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منن الباقي القديم يف    .4
  سيرة الشيخ اخلديم

محمد  چسر
  البشير امباك

املعارف مطبعة 
/ الرباط/ اجلديدة
  )2012( املغرب

 شقرون محمد: األستاذ
أستاذ الحضارة (

  )اإلسالمية، بجامع الزيتون

الفرنسية، خدمي حممد 
دون سنة (سعيد امباك 

  )طبع

، وتتبع ترقِّيه من مقام إىل مقام، للشيخ اخلدمي السلوكيةيف السرية 
 النظر قيخ وتعمالشي سريةوفيه من حتليل  .وحتوله من حال إىل حال

  !واقفه ما ال يوجد يف غريهيف قصائده وم
 منإرواء النديم    .5

  عذب حب اخلديم
محمد  چسر

األمين جوب 
  الدكاني

مؤسسة األزهر 
  اإلسالمية

/  شقرون محمد: األستاذ 
 أستاذ الحضارة اإلسالمية

  .في جامعة الزيتون

خدمي حممد  الفرنسية،
دون سنة (سعيد امباك 

  )طبع

يف سرية الشيخ اخلدمي، من الوالدة إىل الوفاة، مع الرتكيز على 
وله وقفات مع نشأة احلركة املريدية، ومع كل  .األحداث والكرامات

  ).البحرية، والربية(من الرحلتني 
المنح المسكية، يف    .6

  ارق البكيةاخلو
محمد  چسر

األمين جوب 
  الدكاني

  .رت على يد الشيخ أمحد مببيف الكرامات اليت ظه       قيد العناية للنشر

جزاء الشكور    .7
  )بالولُفية(البحرية 

-1895(وادث رحلة الشيخ اخلدمي إىل غابون حل مفصلة حكاية      خمطوط  موسى كه چسر
1902(  

 جزاء الشكور البرية   .8
  )بالولف(

 - 1902(وادث رحلة الشيخ اخلدمي إىل موريطانيا حل مفصلة حكاية      خمطوط  موسى كه چسر
1907(  

9.  Biographie de 
Khadimou 
Rassoul et 
connaissance du 
Mouridisme 

الحاج عبد اهللا 
 صو، وهو تلميذ

محمد  الشيخ
األمين جوب 

 الدكاني

وقد حتدث الكاتب   .هو كتاب يف سرية الشيخ، ويف معرفة املريدية     
فيه عن أركان الطريقة املريدية، وأفاد كثريا عن شيخه حممد األمني 

 .اينجوب الدغ
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حياة الشيخ أحمد .10
  بمبا

مصطفى الحاج 
 آن

 يف جزءين كتاب إرواء الندمي من عذب حب اخلدمي املؤلف صيلخِّ      خمطوط

النهج القويم يف .11
  سيرة الشيخ اخلديم

  

محمد الحاج 
  المحمود انياغ

مطبوع بالقاهرة، 
2014 

يف سرية الشيخ اخلدمي، استفاد من املصادر اليت سبقها، وأتى     
  .ات جبِّدةبإضاف

رحلة الشيخ أحمد .12
بنب يف غيبته 
البحرية وبعض 
كراماته وورده 

  اخلفيف

محمد السيد 
بن أحمد بن 

 الحسن
 الديماني
  . الحسني

نبذة عن ب وافتتح الكتابهو سرد لرحلة الشيخ اخلدمي إىل غابون،      قيد التحقيق
 مث ختم الكتاب حبديث مفصل عن الورد املأخوذ. مولده ونشأته

، وأورد يف ختام الكتاب القصيدة اليت ألفها والده عن )رد املريديالو (
، باعتباره أول من تلقى )أصله، وفضله، وكيفيته، إخل(الورد املأخوذ 

  ]1904[ 1321الشيخ، سنة  عنهذا الورد 

كرامات الشيخ من .13
  اخلديم

 سيدال لعالمةل
محمد بن 
أحمد مسكه 

، اليعقوبي
  الموريطاني

استفاد مؤلفه من املؤلفات السابقة، كاملنن، ورحلة حممد بن أمحد بن       عمرقون، وغري مطبو 
والكرامات كتاب مفيد يف بابه، . احلسن، وكتب الشيخ عبد اهللا ِجيْ 

وفيه الكثري مما فات غريه من سرية الشيخ اخلدمي مع . ال ُيستغىن عنه
علما بأن الشيخ . العلماء الشناقطة، وما وقع له من كرامة هنالك

  .فسه مل يكن من دأبه احلديث عن الكرامات اليت تقع لهن

 


